
  

  ד”בס

  Public Notice – הרבים לבקשת
  Re. North-West London Mikveh - וועסט לונדון- בנארטבנידון המקוה 

Northwest London Communal Mikvah, 40 Golders Green Crescent (car 

entrance), 42 Golders Green Crescent (pedestrian entrance), London, NW11 

7PE, Mikvah Tel. 020 8731 9494 

Also Known as: The New Mikveh in Golders Green, (Rear of) 923 Finchley 

Road, Golders Green, London, NW11 7PE 

עדת פסול מן התורה -הנני להודיע בשער בת רבים, שהמקוה של הענדאן

, והטובלת שמה היא נדה "כלי בתלוש"מפני שנבנה באופן שהוא 

  .בילה שמה הם בני הנדה, והנולדים אחר טמדאורייתא

ת ואסורות לבעליהן עד לא טבלו במקוה אחרת המה נדוזקינות שעוד ה

ימי  )ספרדים ד'איזה ל( לחכות ה'שיטבלו במקוה כשירה, ומחויבות 

נשים  ות חפיפה וטבילה כמוטומאה, הפסק טהרה ושבעה נקיים ובדיק

  .שעדיין יש להן וסת

The above-mentioned mikveh is posul min haTorah (ritually 

invalid according to Biblical law), and women that immerse 

therein, remain niddah mi’deoraysa and their children born 

from this mikve, are bnei-haniddah (conceived by a niddah). 

Older women that did not immerse since using this mikveh in 

a kosher mikveh, are considered niddah and are forbidden to 

live with their husbands, until they immerse in a kosher 

mikveh, and they have to wait five unclean days, hefsek 

taharah, and seven clean days, bdikos, chafifa and tevilah. 



בכתב שאסור להפועלים לעשות , הלהמטעם הק על בנין המקוה המפקח ובין הי' מותנה ביניהיות ש

ועכ"ז עבדו על המקוה כשהייתי בביתי בברוקלין, ומעשה שטן הצליח, שמה שבנו .מאומה בהעדר נוכחתי,

  כשלא הייתי שמה פסל המקוה בפסול דאורייתא, ועשאו "כלי גדולה ואמבטי בתלוש".

ויש ( .קרקעהלבן שהפריד הביטון מר זפת יעל ני (concrete)ון ביטהפסול המקוה היה ששפכו את 

, (מצורף פ"ה, ושו"ת יגל יעקב יו"ד סי' פ"או"ת מנחת יצחק ח"ה סי' . עיין שאת זה) מאות תמונות לאשר

ש שסוברים שהיא כלי בתלוש, ומכ"ש אם העתק מהמנח"י והיגל יעקב). ואפי' אם נבנתה ע"ג קרקע ממש י

  .ר זפת בלי קביעה בקרקע שפסול לכל הדיעותנבנה ע"ג ניי

אז בשעת מעשה לא רציתי לסמוך על דעת עצמי כי ידעתי שזה יגרור הקהילה להוצאות עצומות, וגם 

, טלפנתי לשני רבנים מגדולי הדור ששאלתי מהם כל שאלות בהלכות אותבהל' מקושלא יהי' שם רב שבקי 

והגה"צ הרב חנינא  ם,-, מו"צ בעדה החרדית יזצ"ל הגה"צ הרב מאיר ברנסדורפער מקואות ובהנהגה,

בכלי , הורו שהמקוה פסולה מדאורייתא כדין טבילה ושניהם  ,אב"ד מאנטעווידעא זצ"ל אברהם לייטנער

  ואם רוצים לתקן אז אמשיך , ואם לאו אתפטר תיכף ומיד ואשאיר להם מודעה שהמקוה פסולה.

קשתי שיתקנו ב ,cradleמפני שזה הי' במבנה החיצון, דהיינו ה ,היות שראיתי  שאפשר לתקנו בניקל

 ,פרויקטעזבתי הוכתוצאה מזה לא ישנה שום דבר. ששלים עם המציאות ענה לי שא המפקחאבל  המעוות, 

 "רב המכשיר"והארכיטקט שאני מתפטר מהעבודה וצריכים  להמהנדסלמספר רבנים ומכתבים  אז ושלחתי

 .שבקי בטיב הלכות מקואות באופן מקצועי "רב המכשיר"בלי פיקוח  העבודה ךמשילה אסור להםחדש, וש

באיש את שמי בלונדון, א, שאמשיך בעבודת המקוה אע"ג שפסול, כדי שלא מטעם הקהילה לי והציעעפ"כ וא

  שאני דואג יותר שלא להבאיש את שמי לפני הקב"ה. ועניתי להם

י שלא ציית להוראתי, אלא המשיך העבודה וכתב אלי שצר לו שעזבתי, הבליעל הזה, לא ד והמפקח

ואם חייב לי איזה הוצאות שאודיע לו, ומאחל לי הצלחה ונחת וכ"ט. ובסוף המכתב כותב ששלח העתק 

הם ידיעה בהל' מקוואות. בענין בניית המקוה, כי  אמרו לי שאין ללא היו מערובים  בכלל, שבעיררבנים ל

  ומי יודע כמה עוד פסולים נתהוו אחר שעזבתי המקום.

  הכותב בדמע

  נחום ראזענבערג

  רב המקואות

  

  

וא יארק, שנתגלה לאחר שלשים ושתים שנה שהמקוה נבנתה על נייר כבר הי' מעשה בעיר גדולה בנ נ"ב:

  זפת, והרבנים פסקו להרוס אותה ולבנות חדשה.



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 



 


